
A8c dik üçgeninde G ağlrllk merkezİdiİ, Bu üçgen
[AD] boyunca kesilerek iki üçgene aynhyor.

Daha sonra ADc üçgeni c köşesi, A köşesi ile ça-klşacak şekilde aşağıdaki gibi yaplştırllıyor.

Şekil l Şekil l|

IAD|=|BD|=|BcI

Başıangçta verllen ABc üçgeninde

IRa;=9"r, IAc;=12",
olduğuna göre, |A'GI kaç cm'dir?

A) 13 B) 4/m' c) 6J5 D) 15

f scf =ıs (ı,ız,ıç)

ABc 
_üçg€ninde A köşesi [BD] kenan boyunca kat-

|andığında Şekil ll elde edilmektedir.

m(A'BC) = 15. olduğuna göre; mlfa-Ö; =x 16ç
derecedir?

A) 30 B) 33 c) 35 D) 38 E) 40
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= /6f ;ç- r,JJ

Şeİildeki bisik|etin göVdesi 5 demir çubuğun kay-
nakyapllarak iki üçgen şekilde birleştirilmesiyıe oıui-
turulmuştur.

Ortadaki çubuğun uzunluğu ıl8 cm olduğuna g&
re gövdenln yaplml İçin en az kaç cm demir kul-
lanılmahdır?

A) 97 B) 98 c) 116 D) 145 E) 146
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Diğer saufa!a geÇiniZ,
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Burak düzgün altgen şeklindeki kartonu sekilde
gösterilen yerlerden keserek dört parçaya aylnyor.
Sonra bu parçaları şekildeki gibi birleştirerek altı
kenarlı farklı bir şekil oluşturuyor.

Bir kenan 50 cm olan sehpanln tam ortaslna aşağF
daki gibi kare şeklinde örtü konulduğunda iki uJu
tam kenaıa gelirken, diğer iki ucu aşağrya doğru sark-
ml$|r. Aşağl sarkan her bir klsmln alanı 100 cm2 dir.

.-,---- ---,---,,50cm,
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B) 6ooJz

o)7soJz 91250

Örtü.aşağldakİ gibi sehpayl ortalayacak şekildeserilirse örtünün sehpa üzerinde kapladığı alan
kaç cm' olur?

|rL

C) 1900

son duİumda elde odllon şekıın çevr68i 56 cm
olduğuna göre, başıanglçtakı altıgenln çevresi
kaç cm'dır?

^) 
42 B)54 c)6o D) 64 E)7o

8rrç6
X"V

Qow,ı_r- {.? = Q2-c,,^,

: Ş2 : z5t2
\r"-

'2-i/i - le r1_> 1Ç\/a

_ğ;'|,"

A-- so, e-çfü
A-_ı-5o,/i ç.n

l >lof,ı-.ıIi. ı1o

Diğer SaUfaua oeÇiniZ.
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35. Aşağ|da üç farklı paralelkenar Verilmiştir.

I

tb

A) YalnP l

D) ll ve lll

B) lve ll C) lvelll
E) l, ll ve lll

Yukarıda verilen paralelkenarlardan hangisi ya da
hangilerinde tarah a|anlar toplamI kendİ paİalel-
kenaılarının alanlnln yarıs|dlr?

Yukandaki şekil, dikdörtgenleı prizmasının aqnımıdır.

24,32ve 48 bu|undukıarı bölümlerln alan|arı ol-
duğuna göre pıizmanın kapah halde iken hacmi
kaç biİim küptür?

A) 128 B) 136 c) 160 D) 192 E) 24o
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.t,ABc üçgeninin iki köşesine şekildeki gabi açlölçer
ler yerleştarilmiştir.

^ 

tADt aeıoıtay olduğuna göre, .6Oaı = x kaçtr?

" A) 85 B)8o c)78 D)75 E)7o

fo+ılo+20(,90 +L* = ü9o

(o,L-"f 
=

^-L 
.c

(ı-,1. z. tı)'

= (92 Lr3

2ıL - 9o
K >*++a
v > q5+qo
x>85"

@ L

@

o(

o{

o(

@

c
Bıl

lll

iı- a<--Q§'

Diğer SaUfaUa geçiniz.
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Alt taban yan Çapl 3 cm, üst taban yan çapl 5 cm
olan iki kesik koni şeklindeki iki kahve bardağının
yükseklikleri 6 cm Ve 8 cm dar

Küçük bardaktan 48 adet satış yapan kahve fir-
mas_lnln aynl miktafda kahveyi satabilmesi için
büyük bardaktan kaç adet satmasl gerekiİ? (?t =.- 3 alınz}

(.ı
A) 30

Analitik düzlemde A(a,b) ve B(c,d) noktaları arasın-
daki uzaklık

|AB|= GJ'+(b-dr
formülü ile hesaplanır.

A noktaslnda bulunan bir yüzücü İskelenin köşesin-
deki B nokasl ile kumsaldaki c noktasına eşit uzak-
hktadlİ.

Buna göİe, c noHasının apsisinin alabileceği de-
ğerler toplaml kaçtr?
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39. Aşağlda D merkezİi daire diliminin alanl S,, A mer-
kezli daİre dilimİnin alanl s2'dİr.

A

Yukarıdakİ ş§kİl ABc lkizkenaİ dik üçgen oldu-
ğuna göre, 1 oranı laçtır?

A) 1 D; 
") + ,); .);
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[AB] -L [Ac]

[AD] 1 [Bc]

:,l3Nburdq
Oiğer saufaua geÇin Z.

_
DENEME sıNAVı_s


